
Praliner med härliga smaker från syrligt till sött.

Novemberpraliner

Förvaras i rumstemperatur. Allra helst i 14-18 grader. Vinkyl tänker 
många, men se upp med luftfuktigheten där i, 50-60% är potimalt. 

Bäst före: 221215.

Vid tillverkligen har det inte förekommit några jordnötter eller nötter 
i köket, det är dock inte klassat som en allergifri zon. Inga spår av 

jordnötter eller andra nötter finns i chokladen som vanligtvis används, 
dock är här två som tillverkats i samma fabrik som också arbetar 

med nötter och jordnötter. Se baksidan.

Innehållsförteckning hittar du på baksidan. Vill du veta mer om 
innehåll eller allergener, mejla mig. Adressen finns på baksidan.

Ha en härlig höst!

Hallonkola med lakritsganache
Kokosflingor i mörk choklad
Citrus cheese cake i tre lager

Whiskey (lös fyllning)



All choklad innehåller: 
Kakaomassa, socker, kakaosmör, sojalecitin, naturlig vaniljarom.

HALLON/LAKRITS (röd/svart mörk choklad)
Socker, ÄGGvita, GRÄDDE, blåbär, rörsocker, glykossirap, choklad som ovan 

innehåller även skumMJÖLKspulver, choklad (ekologisk kakaomassa (Peru), eko-
logiskt rörsocker, ekologiskt kakaosmör, emulgeringsmedel: ekologiskt sojalecitin, 

ekologiskt Bourbon vaniljpulver). 
OBS! Det här chokladskalet är gjord av choklad som tillverkats under samma tak 

som choklad med NÖTTER och JORDNÖTTER. Dock ej i samma maskin.

KOKOS (vita och guldprickar mörk choklad)
Kokospuré, rostade kokosflingor, GRÄDDE (pastöriserad, stabiliseringsmedel (kar-

ragenan), ekologiskt KRAV smör (pastöriserad GRÄDDE, mjölksyrakultur, salt), 
sockersirap, Bourbon-vaniljstång KRAV. 

OBS! Det här chokladskalet är gjord av choklad som tillverkats under samma tak 
som choklad med NÖTTER och JORDNÖTTER. Dock ej i samma maskin.

WHISKY (kula i kakao)
GRÄDDE (pastöriserad, stabiliseringsmedel (karragenan), Valrhona kakao 

(kakaopulver, surhetsreglerande medel: kaliumkarbonater), ekologiskt KRAV smör 
(pastöriserad GRÄDDE, mjölksyrakultur, salt), whisky, salt.

CITRUS CHEESE CAKE (grön/gul vit choklad)
Citron, smör (pastöriserad GRÄDDE, salt), Philadelphia ost (MJÖLK, GRÄDDE, 

VASSLEPRODUKT (MJÖLK), salt, stabiliseringsmedel (fruktkärnmjöl), syra 
(citronsyra), bakteriekultur)), Gullon glutenfria digistivekex (Majsstärkelse, socker, 

vegetabilisk olja (solrosolja), potatisstärkelse, majsmjöl, rismjöl, majsfiber, glukossirap, 
risstärkelse, bakpulver (natriumvätekarbonat, ammoniumvätekarbonat), salt, emulge-
ringsmedel (SOJALECITIN)), choklad enligt ovan som även innehåller helMJÖLKs-

pulver, kakaosmör, socker,  glykossirap, salt, pektin, vinsyra.
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